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Een nieuwe "look" voor het lyceum Albert Camus laatst September

voor de terugkeer naar school van de studenten. Tijdens het afgelopen

voorjaar heeft het Agentschap "Hellin-Sebbag Architectes Associés"

de laatste fase voltooid van een project dat een uitbreiding omvat van

1,548m2, een renovatie van 4,548m2 en 13,500m2 voor het beveili-

gen en het waarborgen van de toegankelijkheid. De contractant had

zich twee doelpunten gesteld voor de prijskamp : de constructie van

een gebouw bestemd voor de nieuwe sector "Sciences et Technique

de Laboratoires" (STL) en de hernieuwing van de hoofdingang van

het gebouw.

TEXTVERBAND

Het lyceum, gebouwd in de jaren 60 op een sterk hellende terrein, bes-

taat uit zeven gebouwen waarvan één 170m lang, loodrecht op de hel-

ling. Het complex, slecht geïntegreerd in de stad, heeft geen voorgevel

uitgevend op de boulevard Georges Pompidou. Verder, een conferen-

tiezaal onlangs bijgevoegd, belemmert de toegang.

DE  TWEE  DOELPUNTEN  COMBINEREN

In plaats van het nieuwe gebouw op te richten in de binnenplaats zoals

voorgesteld in het programma, besloten de architecten te voldoen aan

de twee doelpunten bij middel van een enkele interventie, inclusief

het nieuwe STL gebouw en de renovatie van de ingang : het labora-

torium op palen gebouwd, wordt aangebracht op twee niveaus in het

holle van de ingang en lijnt zich uit met de aangrenzende gebouwen.

De volledig glazen voorgevel is doorspekt met "vaantjes" uit rood

glas, die zich in de nacht oplichten als signalen in de stad. Deze in-

planting keuze maakt het mogelijk de met bomen beplante binnen-

plaats – uitgerust met moderne stijl zitbanken – te behouden en geeft

tevens vrije toegang tot de conferentiezaal.

EEN  UITGESTREKT  PORTAAL  MET  MEERDERE FUNCTIES

De grote onderzijde van het laboratorium wordt een uitgestrekt por-

taal. Dit herbergt de ingangshal ontworpen als een glazen curve, ver-

lengt de conferentiezaal en, vooral, bezorgt de studenten een

overdekte binnenplaats, tot dan toe ontbrekend in het lyceum.

Om de bestaande gebouwen toegankelijk te maken voor alle on-

danks de sterke helling, hebben de architecten gezorgd voor een

open en zichtbaar systeem dankzij de  toevoeging van gangen en

liften die door hun kleur en materiaal het ritme van de voorgevel 

verdelen en alzo de eentonigheid van de eindeloze balk die de hele

site doorloopt breekt.

DE  RODE  KLEUR  ALS  GELEIDRAAD

De rode kleur aanwezig in verscheidene materialen in het hele ge-

bouw wordt een geleidraad :

- heldere glazen "vaantjes" vastgemaakt aan de gordijnmuur van de

ingangsgevel vormen een visueel oriëntatiepunt in de stad

- rode kleuring voor de polen van het portaal die de weg aanwijzen

vanaf de straat tot de binnenplaats

- rood metalen rooster voor het hangend plafond van de binnenplaats

en de cafetaria

en voor de binnenplaats trap, teneinde deze emblematische ruimten

in het licht te plaatsen

- Eternit bekleding en rode glas overkapping voor de doorgangen en

de nieuwe lift

- rode linoleum vloeren in de binnengangen

...zoveel sterke signalen die het complex dynamiseren

EEN  SPAARZAME  EN  DUURZAME  RENOVATIE

Opnieuw, zoals voor het "Hôtel de Police" in het 17e arrondissement

in Parijs, gerenoveerd in 2011, bewijst het Agentschap Hellin-Sebbag

Architectes Associés hoe de reguliere standaard architectuur van de

jaren 60 zich leent tot een volledige en spaarzame transformatie. On-

nodig alles af te breken, met enkele goed geplaatste  ideeën is het mo-

gelijk de standaard architectuur volledig te renoveren.

Hoewel de bijgebouwen slechts 18% vertegenwoordigen van het to-

tale complex hebben Brigitte Hellin, Hilda Sebbag en Benjamin Pi-

rany het Albert Camus Lyceum omgebouwd in een technologische

regionale vitrine. 


